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A história aqui apresentada exemplifica, de forma sintética, cinco

sonhos que compõem o tema da transformação psíquica e a sua rela-

ção com a Alquimia. Arthur, nome fictício do protagonista desta his-

tória, é um homem jovem de 35 anos, médico, casado e pai de uma

menina de dois anos. Arthur procurou a análise tentando se transformar

com relação à sua vida. Através da análise dos seus sonhos, Arthur

pôde compreender o verdadeiro estado da sua alma e buscar a expan-

são desta, da energia criadora, nova forma de vida, em uma nova rea-

lidade psíquica, a caminho da transformação.

Fonte no Terraço das Quimeras, refletindo
em suas águas o Palácio da Regaleira.
Quinta da Regaleira, Sintra, Portugal.
Foto: CFred Lopes
<http://www.flickr.com/photos/flopes74/172008585/>
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Marie-Louise von Franz assinalava que todo sonho estabelece uma conexão essencial
entre a nossa consciência de ego e o nosso centro interior. É uma conexão duradoura.

Uma das maiores realizações de Jung, cujo significado ainda não foi reconhecido
adequadamente, foi a redescoberta do mito religioso projetado pela Alquimia e a
demonstração inequívoca de onde ele veio e onde ele ainda age em nossos dias: não
na matéria, mas nas camadas mais profundas do inconsciente do homem moderno.
Sabemos que os alquimistas ocidentais vivenciaram seu próprio inconsciente proje-
tado na matéria. Eles foram os empiristas da experiência de Deus. Eles não tinham
idéia do que fazer para extrair o segredo da matéria. Seguiam então, seus próprios
sonhos e visões. Era um trabalho altamente intuitivo, numa tentativa de penetrar
no inexplorado. Viveram esta situação que é semelhante ao dilema contemporâneo
de tentarmos investigar as trevas da psique inconsciente.

Coube a C.G. Jung “pescar,” iluminadamente, a semelhança existente entre a prática
alquímica e a prática psicoterápica. Na verdade, se assim posso dizer, o psicotera-
peuta, segundo o ponto de vista junguiano, deverá ser um alquimista em potencial,
para que junto com o seu cliente busque a transformação do nigredo, passando pela
prata, para chegar ao ouro – o lápis philosophorum. Por isso a terapia junguiana é
também conhecida como caminho de transformação, e não apenas satisfatória adap-
tação à sociedade em que vivemos. O alquimista tinha como objetivo o trabalho em
prol da natureza. Hoje podemos compreender esse objetivo ao acompanharmos os
sonhos, as imagens oriundas da nossa alma, pois os sonhos são caminhos, não
somente para cada um de nós, mas, sobretudo, são largas avenidas para o mundo.

Na introdução do livro Psicologia e Alquimia, Jung faz uma descrição insuperável
do relacionamento entre os dois mundos, o do Cristianismo oficial e o do pensa-
mento alquímico. Assim como a Alquimia assemelha-se mais a um momento
“underground” ao cristianismo que reina na superfície, cujo objetivo era preencher
lacunas abertas pela tensão cristã de opostos, de maneira semelhante, hoje vemos
que os sonhos estão para a consciência compensando os conflitos dessa mente
consciente. Neste artigo, Jung ilustra, por meio de uma série de sonhos de cientistas
naturais dos nossos dias, quão ativo é o mito da Alquimia no inconsciente. Para os
alquimistas, a matéria inorgânica não era “morta”, mas desconhecida e viva, algo
que não deveria ser apenas manipulado tecnicamente, mas com o qual deve-se
estabelecer um relacionamento, a fim de investigá-la. Os alquimistas esforçavam-se
por alcançar esse relacionamento por meio dos seus sonhos, dos exercícios de medi-
tação e de uma atividade disciplinada de fantasia, a que davam o nome de
“Phantasia vera et non phantastica” (a verdadeira fantasia não é fantástica) e que
tem muita semelhança com “a imaginação ativa” redescoberta por Jung.

Ainda nesse capítulo, Jung alerta-nos sobre a importância dos sonhos iniciais, apre-
sentando 21 imagens oníricas (sonhos e impressões visuais). Cabe lembrar que os
sonhos iniciais são de vital importância para o curso e desenvolvimento do processo
analítico. Jung costumava lembrar que os sonhos iniciais trazem à luz, inconfundivel-
mente, muitas vezes, o fator etiológico essencial. Os sonhos funcionam como um
“scanner” da situação psíquica, do processo que está se desenrolando nas funduras da
nossa psique. Utilizando o caminho dos sonhos, das imagens, analista e analisando lan-
çam-se, equipados com escafandros, a um profundo mergulho, buscando compreen-

a redescoberta 
do mito religioso 

projetado pela Alquimia
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devemos ter o cuidado
de não impor 

uma teoria do sonho

“Com os sonhos podemos enxergar
o que passou e criar o que ainda vai chegar.”

Octávio Ignácio

Neste artigo procurarei, de forma breve, tratar do simbolismo dos sonhos em relação
à Alquimia, buscando compreender os processos do inconsciente manifestados como
uma mensagem do único para o único. Sendo a linguagem das imagens do incons-
ciente ponto fundamental para a compreensão da realidade psíquica, e ferramenta
principal de um psicoterapeuta junguiano, torna-se condição sine qua non entender
essa relação única não como uma técnica terapêutica apenas, mas, sobretudo, como
um encontro pessoal, e o sonho é esse encontro. Marie-Louise von Franz enfatiza que
os sonhos nos mostram como encontrar um sentido em nossas vidas, como cumprir
o nosso destino e realizar o potencial maior da vida que há em nós.

Inicialmente, apresento pequenas considerações acerca do trabalho de análise com os
sonhos, segundo o ponto de vista de C. G. Jung. Em seguida, apresentarei a história
de Arthur, exemplificada por uma série de cinco sonhos, apontando um caminho de
transformação em sua psique.

A ANÁLISE COM OS SONHOS
O trabalho de análise com os sonhos requer de nós, psicoterapeutas junguianos,
uma dedicação humana e ética frente ao material onírico, ou seja, as imagens.
Precisamos saber que para uma melhor compreensão das imagens provindas das
camadas mais profundas da psique, se faz necessário abordar os sonhos em série,
conectados entre si, correlacionando-os à história pessoal do sonhador. A série
representa o contexto fornecido pelo próprio sonhador. Se um sonho tiver sido inter-
pretado “falsamente”, é comum o surgimento, em noites seguintes, de um sonho
corretivo que esclareça algo da obscuridade do sonho anterior. Cabe lembrar que
sempre devemos ter o cuidado de não impor uma teoria do sonho, porque se o fizer-
mos estaremos incorrendo no perigo de fazer o sonho adaptar-se ao nosso modo de
pensar, em vez de deixar o sonho desenvolver-se e falar por si mesmo. Devemos
assumir a atitude, desde o início, de quem ignora tudo com relação ao assunto.

Segundo Jung, os sonhos não disfarçam coisa alguma, tal como entendia o mestre
de Viena; nem tampouco são apenas realizações de desejos inconscientes. Eles são
apenas uma manifestação de pura natureza. É um processo auto-regulador da tota-
lidade psíquica do indivíduo, dentro do qual o inconsciente parece ter uma relação
complementar com a consciência. Os sonhos contêm simbolismos antecipatórios de
tendências de desenvolvimento. Eis porque a direção a ser seguida pela terapia jun-
guiana deve derivar dos próprios sonhos do analisando. Eles são a real manifesta-
ção do espírito. Eles representam a realidade da vida psíquica, em imagens. O sonho
permanece sendo um elemento misterioso da realidade psíquica que, com uma
certa compreensão, poderemos vislumbrar, mas jamais esgotá-lo de modo definitivo
pela interpretação consciente.

A abordagem junguiana dos sonhos não é analítica, mas sintética e construtiva, o
que significa que Jung atribuiu mais importância à busca de tendências de cura
propositais do inconsciente do que a derivação causal do distúrbio. É o que Nise
da Silveira costumava chamar, sabidamente, de forças auto-curativas da psique.
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o próprio sonhador 
encontrava-se 
ainda imóvel

vaso e atiro na cabeça da víbora, esmagando-a. O homem de idade chama a minha
atenção pelo que fiz e diz que agi feito criança, pois a víbora iria me ajudar.”

O homem desconhecido, de idade avançada, foi entendido como um tutor seu. Isto
equivale a dizer que, simbolicamente, representava a imagem do seu terapeuta
interior, já atuando de forma corretiva: o seu espírito tradicional. As relações trans-
ferenciais se intensificaram por ocasião desse sonho. Mas o sonhador ainda estava
sob o efeito da sua consciência infantil – agindo feito criança – e, tomado de medo,
não suportava confrontar as forças instintivas da sua psique, simbolizadas pela
víbora de olhos prateados e de cor esverdeada.

3) “Desço uma longa escadaria e há uma espécie de laboratório subterrâneo, onde
uma mulher aquece um vaso com sangue dentro. Fico imóvel frente ao que vejo.”

A energia psíquica costuma recuar, atingindo níveis mais profundos. A introversão
alargou-se em Arthur. O símbolo da escada reapareceu, enfatizando a descida, o
curso da transformação: “... uma longa escadaria ...”. A mulher que apareceu nesse
laboratório subterrâneo era o símbolo, por excelência, da anima como “operatrix”.
A mulher aquece um vaso com sangue em seu interior. Sabemos que o sangue é a
nossa fonte de vida, simbolizando a nossa energia vital. O sonhador deparou-se com
essa mulher tendo como função aquecer o vaso contendo sangue – energia vital.
Sangue, vaso, laboratório subterrâneo, a figura feminina, aquecimento, expressaram
a própria imagem arquetípica do “Opus Alquímico”. O curso do seu processo de indi-
viduação fora plasmado no seu processo de análise. Aquecer a sua energia psíquica
era a tarefa, mas o próprio sonhador encontrava-se ainda imóvel, passivo, com o
ego desvitalizado, tal como na sua vida consciente. Arthur ainda estava desprovido
de certa quantidade de energia; ainda encontrava-se acanhado em suas ações. A
função sentimento não ganhara vigor. Um longo caminho ainda iria trilhar.

4) “Um casal de amigos meus me dá uma bagana de maconha para eu fumar.
Fumo e me sinto leve e sonolento. Olho para atrás e vejo Fernanda Torres diante de
um espelho tentando se ver, mas os seus olhos estão com vendas, pois eles estão
machucados.”

Surge agora o tema do casal. Talvez um símbolo do casal parental. Foi o casal que
forneceu a bagana de maconha ao sonhador e este, voluntariamente, fumou-a
ficando sob o efeito entorpecedor. Sua consciência fragilizou-se, embriagou-se.
A imagem da mulher interior, representada pela artista Fernanda Torres, a quem o
sonhador considera sensual, não pode enxergar o seu próprio reflexo no espelho,
pois seus olhos estavam tampados e machucados. O problema de estar ainda sob o
domínio dos pais dificultava-o no desenvolvimento especular da sua anima, ou seja,
o sonhador estava impossibilitado ainda de ver a imagem refletida da sua contra-
parte sexual inconsciente.

5) “Chego à uma sala oval onde uma mulher de túnica prateada me coloca deitado
numa maca. A maca vai se movendo até entrar por um buraco, na parede. Do outro
lado, vejo-me, agora, atravessando uma ponte onde o corrimão é feito de uma
espécie de feixes de luzes vermelhas. Chegando do outro lado da ponte, encontro
um balde cheio de ovos.”
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der, dar sentido à realidade da alma humana. É a vivência no vaso alquímico, do opus
central da nossa vida. É a experiência de uma viagem da periferia ao centro da psique.

Segundo a perspectiva junguiana, a linguagem dos sonhos é muito mais complexa
e jamais monótona. Seus elementos não se deixam reduzir a uma significação
única. São ricos de múltiplos sentidos, de numerosas valências. “Os sonhos são um
presente enviado pelo céu”, disse-me, certa vez, Fernando Diniz, freqüentador do
Museu de Imagens do Inconsciente do Rio de Janeiro.

OS SONHOS DE ARTHUR
Dando continuidade, apresento sinteticamente cinco sonhos, selecionados de uma
série que compõe o tema da transformação. Arthur, nome fictício do protagonista
desta história é um homem jovem, de 35 anos de idade, casado, pai de uma menina
e médico por profissão. Arthur procurou a análise tentando se transformar com
relação à sua vida. Energia e ação para as funções do real estavam por demais aca-
nhadas. Conflitos no lar, na vida conjugal e na vida profissional se instalaram, sina-
lizando o quanto ainda deveria crescer, pois encontrava-se raquítico emocional-
mente. Arthur é um homem de inteligência desenvolvida e atitudes formais; pessoa
do tipo pensamento-introvertido. Sofre nas garras do arquétipo materno, e este
estava irritando-o e truncando-o quanto ao desenvolvimento positivo e vigorante
da sua anima. Durante as sessões iniciais, Arthur mostrou-se por demais ansioso e
assustado quanto à hipótese de lidar com coisas não concretas. Reais, mas não con-
cretas. Sobretudo em ter que lidar com os seus sonhos, fantasias e até mesmo com
certos pensamentos enigmáticos. O verbal fluiu facilmente, dissimulando o verda-
deiro estado da sua alma. Uma árdua tarefa empunha-se à sua vida: transformar-se.
Mas, vejamos os seus cinco sonhos:

1) Estou lendo uma história de contos-de-fada, em um álbum antigo. Chegando ao
final do álbum, noto que a história não havia acabado. Então minha filha me chama
para descermos juntos uma escada em caracol, sem corrimão e inclinada. Ela desce,
facilmente, mas chegando a minha vez eu fico com medo. Medo de cair. Desço então
de quatro, engatinhando, como se fosse um bebê. Lá embaixo, encontro os meus pais.”

Jung salienta que é infantil não apenas aquele que permanece criança por muito
tempo, mas aquele que, se separando da infância, pensa que ela não existe mais
porque não a vê. Sabemos que no caso deste sonhador a sua consciência infantil –
“desço, então, de quatro, engatinhando, como se fosse um bebê” – está ligada a pai
e mãe. Esse sonho nos indica um retorno necessário. Uma volta à infância, à liga-
ção com seus pais, à sua história. Haverá uma regressão, por sinal necessária, pois
a história do livro da sua vida infantil ainda não havia acabado. É a criança, sua
filha, (a anima em desenvolvimento) que o leva a descer por essa escada, pouco
convencional. Sem corrimão, em caracol e inclinada. É o próprio símbolo do pro-
cesso de transformação. Fez-se necessário trabalhar com afinco o tema da infância.
Foi condição sine qua non vivenciá-la, reavaliá-la, para buscar o crescimento, a
totalidade de si mesmo, como indivíduo.

2) “Estou andando com um homem desconhecido e de idade avançada, por um
campo. Vejo uma víbora, de olhos prateados e de cor esverdeada, enroscada numa
árvore. Fico fascinado pelo que vejo, mas tomado de um grande medo apanho um

Vejo uma víbora,
de olhos prateados
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em cada 
imagem simbólica 
um organismo vivo

Aqui vemos um sonho bastante esclarecedor, de cunho arquetípico, quanto ao
desenvolvimento psicológico desse jovem homem. Agora, o sonhador encontrava-se
numa sala oval. Uma sala bastante significativa para a tarefa que estava se desen-
volvendo. A mulher desconhecida, de túnica prateada – a cor lunar – tinha por tarefa
colocar o sonhador em processo de incubação, tal como ocorria em Epidauro,
segundo os ensinamentos de Asclépios. A anima lunar, se pudermos assim falar,
colocou-o em processo de cura. A libido caminhou e levou-o para o outro lado da
parede, para o mundo dos processos inconscientes, numa camada mais profunda da
sua psique, onde as forças auto-curativas atuam.

O sonhador fez a travessia por uma ponte onde “o corrimão é feito de uma espécie
de feixes de luzes vermelhas”. Agora não havia mais o sentimento de medo por parte
do sonhador. Lembremos do seu sonho inicial, da escada em caracol, sem corrimão
e inclinada. Havia um certo objetivo a ser alcançado. Na verdade, o sonhador
encontrou do outro lado da ponte um balde cheio de ovos. Sabemos que os ovos
simbolizam a fertilidade, o que potencialmente irá nascer. É o Self contido num
recipiente, em uma espécie de vaso. A Obra-Processo estava em atividade, estabe-
lecendo a conexão Consciente/Inconsciente, e a anima agindo como a grande
mediadora desse evento, exercendo a sua função relacional no eixo Ego-Self. A
consciência, outrora infantil, agora encontra-se em expansão. Arthur está a cami-
nho da transformação da sua alma, da sua psique. O caminho da transformação
estava traçado. E assim aconteceu...

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não escondo minha paixão pela pesquisa do inconsciente por meio das imagens. É
o ensinamento de uma grande arte que Jung nos legou. Compreender a psique
pelas imagens é ponto vital para o psicoterapeuta junguiano. Certamente existem
inúmeras maneiras de se ver as coisas. Alguns, por exemplo, com olhos voltados
apenas para o externo, outros não. Eu compartilho daqueles que dirigem os olhos
para a realidade interna, realidade que unicamente pode ser apreendida e comuni-
cada por meio da linguagem das imagens. Esclareço, portanto, que ao dirigir os
meus olhos para essa realidade interna não me distancio da realidade externa, ao
contrário, amplio o campo da minha consciência psíquica, pois quem sonha enxerga
o seu interior e os sonhos são mais sábios que os homens.

Os sonhos são expressões genuínas da criatividade da psique humana. Eles provêm
de uma matriz psíquica que orienta o ego consciente para uma atitude adaptada e
madura frente à vida. Na prática da análise junguiana, o instrumento central para
a compreensão mais profunda e clara da psicologia de uma pessoa é a interpreta-
ção dos sonhos em série, correlacionando-os à vida do sonhador. Marie-Louise von
Franz compara a procura do sentido das imagens simbólicas à tentativa de alcan-
çar, seguindo-lhe as pegadas, um cervo fugitivo particularmente ágil. O caçador
deverá adestrar-se por meio de longos exercícios até tornar-se capaz de empreender
seu objetivo. A captura do cervo é sempre delicada, pois o animal deve ser apanhado
vivo. O método que von Franz desenvolve vê em cada imagem simbólica um orga-
nismo vivo que encerra em seu âmago profundas significações.
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